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Wat kan de Ark-groep voor u betekenen?

Het verzorgen van uw totale administratie
Het samenstellen van de jaarstukken
Salarisadministratie voor elke bedrijfstak
Belastingadviezen door gediplomeerde 
fiscalisten
Bijstand in fiscale procedures
Bedrijfskundige en financiële adviezen
Het verzorgen van uw fiscale aangifte
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REDACTIONEEL

Het nieuwe sei-
zoen komt eraan, 
vele veranderingen 
zullen plaatsvin-
den. Binnenkort 
zullen naar alle 
waarschijnlijkheid 
de nieuwe statu-
ten, het nieuwe 
huishoudelijke 

reglement en het nieuwe gedragsre-
glement normen en waarden binnen 
onze club goedgekeurd worden. U 
hoeft het hier niet mee eens te zijn 
en kunt op de bijzondere algemene 
ledenvergadering van aanstaande 16 
mei uw goed- of afkeuring ten aan-
zien van deze drie punten kenbaar 
maken.
Een andere verandering die zeker 
plaats zal vinden is het vertrek van 2 
leden van ons hoofdbestuur. Voorzit-
ter Dre en vicevoorzitter Jack houden 
het na respectievelijk 12 niet onaf-
gebroken en 21 onafgebroken jaar 
hoofdbestuurschap voor gezien. Veel 
hebben zij voor onze club betekend in 
al die jaren.
Ook ons vaandelteam zal weer veran-
deren en de leiding van dit team komt 
in handen van Peter Treffers. Op een 
later moment zullen wij u nog nader 
kennis laten maken met deze nieuwe 
hoofdtrainer.
Voor nu wensen wij u veel leesplezier!

★ ★ ★
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Op zoek naar:
Voor volgend seizoen:
Voorzitter
Vice voorzitter
Jeugd bestuur: Ronald Rennenberg heeft 
zich al aangemeld.

Verzorg(st)er: dames
Jeugdleiders: voor de F

Trainer selectie
De trainer voor de selectie is bekend: Peter Treffers.
Peter traint nu nog het 2de van Gestel.
Hij lijkt ons de geschikste kandidaat, die ook bij de sfeer van Tivoli past.

BALV
Op 16 mei is de 2de  vergadering om te stemmen over de statuten en 
huishoudelijk reglement.
De leden van Tivoli zijn van harte welkom om 20.00 uur in de kantine 
om te stemmen voor of tegen de wijzigingen. Per e-mail bent u op de 
hoogte gesteld van de nieuwe reglementen.
Lees ze goed door, dan behoeft de vergadering niet al te lang te duren. 
Want we weten: u heeft te weinig tijd in deze hectische wereld!

Training
Tot 16 juni mag je nog op de velden 1 en 2. Niet meer op het trainings-
veld. De velden worden weer vrijgegeven op: 19 augustus. Het trai-
ningsveld mag weer betreden worden vanaf 12 augustus.

Overschrijvingen
Je moet voor 15 juni je overschrijving geregeld hebben bij de KNVB. 
Zorg dan in ieder geval dat je contributie en boetes zijn voldaan, anders 
gaat de overschrijving niet door.

Het bestuur wenst iedereen een prettige en zonnige vakantie.

Namens het bestuur
Leny Sanders, secretaris

★ ★ ★
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WIJ FELICITEREN

in de maand mei
 2 Vincent Prudon 3e

  Mohamed Lalouchi selectie
 4 Cagdas Kaya 4e

 6 Ersin Guner 4e

 8 Ilker Celik 4e

  Wendy Janssen dames
 10 Yaser Kadhem selectie
  Max de Kruijf F1
  Tommy Bekelaar selectie
 11 Lionel Sahertian selectie
 13 Devin Geukes E1
 16 Frank Gielen veteranen
 19 Willy Smits algemeen
 20 Nina Evers dames
 21 Fred Meulensteen (sr) elftalbegeleider 3e

  Erdal Konar 4e

 23 Jacky Reijnders kiddy’s
 24 Amanda van Dun dames
 25 Simon Groeneveld lid van verdienste/secr. commissie  
   van beroep
 26 Orgun Koc 4e

 27 John Hanraths veteranen
 28 Frank van de Ven veteranen
  Lisa van den Berg E1
 29 Marco Gabriels kiddy’s
 31 Gijs Visser veteranen/trainer selectie/Hfd Geb.  
   & Accommodatie
 

★ ★ ★
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ACTIVITEITENKALENDER JEUGD EN SENIOREN

Mei 2013
Zaterdag 11 mei
Uittoernooi F2-, F1- en E1-jeugd bij VV WODAN
Beachvolleybal 5 tegen 5 op de Heihoef, aansluitend tapasbuffet en 
tropical beachparty. Alle leden, ouders, supporters en sympathisanten 
zijn welkom.

Donderdag 16 mei
Bijzondere Algemene Ledenvergadering in de kantine
Zondag 19 mei (1e pinksterdag)
Rommelmarkt op de Heihoef
Zaterdag 25 mei
Tivoli-toernooi voor E en F op de Heihoef (onder voorbehoud of vol-
doende teams zich nog inschrijven)

Juni 2013
Zaterdag 1 juni
Uittoernooi F2-, F1- en E1-jeugd bij RKSV Nuenen
Zondag 2 juni
Frans Mink-toernooi (6 tegen 6) op de Heihoef
Dinsdag 4 en woensdag 5 juni
Vriendjestrainingen jeugd
Vrijdag 7 juni
Laatste kaartavond in de kantine
Zaterdag 8 juni
Activiteiten dag veteranen
Zaterdag 15 juni en zondag 16 juni
Voetbalkamp voor de jeugd (zeskamp IRT en open dag)
Zaterdag 15 juni
Eindhoven-toernooi veteranen

★ ★ ★



Heezerweg 93, Eindhoven  -  Tel. 040-2112177 
www.keyboard-centrum.nl

Wij leveren ook
• accordeons
• mondharmonica’s
• gitaren
• geluid
• diverse accessoires

Al jaren dé specialist in: 
     Digitale Piano’s & 
          Keyboards  

De beste service en voorlichting
Eigen technische dienst
Na aankoop GRATIS hulp bij al uw vragen

7 777 

enenene

bekroond met
YAMAHA BEST DEALER AWARD

benoemd tot
YAMAHA CLAVINOVA 
LIFESTYLE CENTER

Ook voor al uw bladmuziek!
Ook voor al uw bladmuziek!

Technology
  Center

Bloemen bestellen
Rebel bellen

040 - 211 15 15

"Corona" D. Rebel en Zn.

Winkelstraat 7-9  –  Eindhoven

maar ook voor al uw tuin- en dierbenodigdheden is uw adres:
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DIVERSE MEDEDELINGEN

2e Bijzondere algemene ledenvergadering
Aangezien bij de 1ste BALV op 11 april j.l. het quorum van 168 leden 
niet is  gehaald,  is de vereniging Tivoli, bij wet, verplicht een 2de BALV 
uit te schrijven. Deze is vastgesteld op donderdag 16 mei om 20.00 uur 
in de kantine. De 27 aanwezige leden op de 1ste vergadering  kunnen 
via een volmacht stemmen en hoeven derhalve niet de 2de vergade-
ring bij te wonen. Ook geldt geen quorum  bij deze vergadering. Ove-
rige leden zijn dan wel van harte welkom om hun stem uit  te brengen. 
De stemming dient ter goedkeuring van de nieuwe Statuten, het  Huis-
houdelijk Reglement en het Gedragsreglement Normen en Waarden. 
Benodigde  stemmen 2/3 deel van de aanwezige leden.

Rommelmarkt
Dit jaar is er wederom een rommelmarkt bij Tivoli op 1e Pinksterdag, 
zondag 19 mei.

Frans Mink Bokaal
Op 2 juni 2013 houden wij voor de 2e maal een 6x6 veldvoetbaltoer-
nooi met als inzet de “Frans Mink Bokaal”. Frans Mink is een markant 
Tivoliaan en als eerbetoon aan het vele werk wat hij voor SV Tivoli 
heeft verricht, is dit toernooi naar hem genoemd.
Dit toernooi wordt gehouden op de velden van SV Tivoli gelegen op het 
sportpark “De Heihoef” aan de Roostenlaan in Eindhoven. Er kunnen 
maximaal 12 teams meedoen, dus wees er op tijd bij. Je kunt zelf je 
team samenstellen uit Tivolianen, of b.v de ouders van jeugdspelers, 
teams van buiten de vereniging, alles kan in principe. Leeftijd van 16 tot 
80 jaar, dus iedereen die er plezier in heeft om (weer) eens een balletje 
te trappen. De kosten voor het deelnemen aan dit toernooi bedraagt 
€ 30,- per team en dient gelijktijdig met de inschrijving te worden vol-
daan. U kunt zich inschrijven tot 19 mei. Het inschrijfformulier is ver-
krijgbaar in de kantine of u kunt het pdf-bestand op de website zelf 
downloaden en invullen.
Voor info Henk Tholen (06-13430350). Wij zien u graag verschijnen op 
het 2e Frans Mink-toernooi.

Kaartavond
De laatste kaartavond van dit seizoen is op vrijdag 7 juni om 20:00 uur 
in onze kantine. U bent weer van harte welkom.

★ ★ ★
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LEDENMUTATIES

Bedankt
Django Baten  2e

Dominik Pirron 4e

Tonnie Kerkhof 1e

Nieuw
Geen

★ ★ ★

KAARTAVONDEN

Wilt u graag kaarten, of kent u iemand die graag een kaartje legt? U 
kunt daarvoor gemiddeld 1x per maand terecht in onze gezellige kan-
tine. De kaartavonden zijn meestal op de laatste vrijdag van de maand 
en beginnen om 20.00 uur. De data kunt hieronder vinden. Op deze 
avonden kunt u Rikken en/of Amerikaans Jokeren.
Wij vragen € 2,00 inschrijfgeld per avond, dit voor de prijsjes. Ook krijgt 
u een kopje koffi e of thee en in de pauze een snackgarnituur gratis 
aangeboden door SV Tivoli. Uiteraard hebben we voor de eerste en 
de tweede plaats in beide groepen een prijsje. Als u interesse hebt om 
te komen kaarten, kunt u contact opnemen met Henk Tholen (040-
2121182 of 06-13430350).

De laatste kaartavond van dit seizoen is gepland op:

Vrijdag 7 juni 2013

U bent van harte welkom.

★ ★ ★
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BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op donderdag 11 april jl. vond er een bijzondere algemene ledenverga-
dering plaats in onze kantine op de Heihoef. Onze Statuten, Huishou-
delijk Reglement en Normen en Waarden Reglement waren aan ver-
nieuwing toe en op deze avond zou daarvoor de goedkeuring van de 
leden worden gevraagd. Door de geringe opkomst kon er helaas geen 
stemming plaatsvinden, daarom zal op 16 mei een volgende vergade-
ring plaatsvinden in onze kantine.
Aangezien helaas geen van uw redacteuren aanwezig kon zijn, vol-
staan we in dit clubblad met de notulen, zoals die namens onze secre-
taris Leny Sanders door Willem Scheenjes zijn opgesteld.

1. Opening
Dré Rennenberg opent de Bijzondere Algemene Ledenvergadering en 
heet iedereen welkom, met name de dames van het damesteam. Hij 
vindt het wel teleurstellend dat er zo weinig leden aanwezig zijn, ook al 
is dat gezien de agendapunten niet geheel onverwacht.

2. Mededelingen algemeen
Aanwezige leden: 27
Afzeggingen: 10

3. Agenda
Goedkeuren door de leden van:
• Nieuwe Statuten      
• Nieuwe Huishoudelijk Reglement
• Nieuwe Gedragsreglement Normen & Waarden

4. Uitleg quorum
Dre legt uit dat de bovengenoemde reglementen niet in stemming wor-
den gebracht daar het quorum bij lange na niet wordt gehaald. Volgens 
de statuten moet minimaal 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden 
op de BALV aanwezig zijn. Derhalve moet binnen 4 weken een nieuwe 
vergadering worden uitgeschreven waarbij een quorum niet van toe-
passing is. Het sluiten en na 5 minuten opnieuw de vergadering ope-
nen is wettelijk niet toegestaan in deze. We kunnen wel het een en an-
der doornemen en noteren als er op- of aanmerkingen over de nieuwe 
documenten zijn. 
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Willem legt het een en ander uit over de nieuwe Normen & waarden. 
De oude dia’s waren veelal een opsomming van onderwerpen en vaak 
al achterhaald. Daarom is het een volledig nieuw gedragsreglement 
geworden. 
John Hanraths vraagt of in het reglement Normen & Waarden de voer-
taal kan worden opgenomen daar dit vaak irritaties oproept. Als het er-
gens staat kun je iemand erop aanspreken.
Bestuur: Goed idee; voegen een regel toe dat de voertaal bij Tivoli Ne-
derlands is. 
John Hanraths had gelezen dat de contributie voor aanvang competitie 
moet zijn voldaan. Hij vraagt of het mogelijk is dat de contributie ge-
spreid kan worden betaald daar niet iedereen dit kan ophoesten en of 
er een verwijzing op de website kan komen dat je subsidie kunt aanvra-
gen bij de gemeente.
Bestuur: Die mogelijkheid staat ook aangegeven maar ze moeten zelf 
een verzoek indienen om in 2x te betalen en in uiterste gevallen in 
meerdere keren. Op de website staat een link hoe en waar je subsidie 
kan aanvragen.

Volmacht
Aan diegenen die wel de moeite hebben genomen om te verschijnen 
wordt een papier toegestuurd waarop ze het bestuur volmachtigen om 
hun stem te gebruiken voor de 2e BALV. Hierop kun je aangeven voor 
welke items je voor of tegen stemt. De volmacht moet worden onderte-
kend en binnen 4 weken worden ingeleverd, bijvoorbeeld in de kantine. 
Ook is het mogelijk om persoonlijk in de kantine een volmacht in te vul-
len. Leny is daar regelmatig aanwezig. Door het invullen van deze vol-
macht hoeven de aanwezigen van vanavond bij de 2e vergadering niet 
weer op te draven. Al mag dat natuurlijk nog steeds wel …..!
Broeder Harry vraagt of het niet handiger om het ook per email naar 
alle leden waarvan we een mailadres hebben te sturen.
Bestuur: Zouden we wel willen maar het kan/mag niet. De volmacht 
moet worden ondertekend. Niet iedereen heeft een digitale handteke-
ning en de vraag is of de volmacht dan wel rechtsgeldig is.

5. Rondvraag
Stef Verdonschot vindt dat het bestuur de trainingen had moeten af-
gelasten in verband met deze vergadering, dan hadden de jongens in 
plaats van te trainen op de vergadering kunnen komen.
Bestuur: We zullen het de volgende keer overwegen.





www.hespa-eindhoven.nl

gespecialiseerd in

Leenderweg 178 A
5644 AA Eindhoven

Tel. 040-2110767

zonwering
vloerbedekking

gordijnen

VOOR GEZELLIGHEID EN PLEZIER

MOET JE BIJ MARIAN EN KO ZIJN

BILJARD EN DART AANWEZIG
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Peter Smulders merkt nog op dat dit waarschijnlijk weinig nut heeft. Hij 
denkt niet dat ze dan hier op de vergadering aanwezig waren geweest; 
nu trainen ze tenminste nog.  

6. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en biedt de aan-
wezigen een consumptie aan van s.v.Tivoli zodat ze niet helemaal voor 
niets zijn geweest.
     

★ ★ ★
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TIVOLI 1 – GEEFT WINST GEEN VERVOLG

Nog altijd berichten we ook over ons 1e in het clubblad. Voorlopig blij-
ven we het doen met de verslagjes, zoals die in het ED verschijnen of 
zoals die aan het ED of anderszins zijn aangeleverd.

Frans en Gijs zijn nog steeds volop bezig met de begeleiding van onze 
selectie. Mede dankzij deze twee mannen en de overgebleven selec-
tiespelers weten we toch elke zondag een vaandelteam op de been te 
brengen. Ook al zijn de resultaten wat minder, toch mogen wij trots zijn 
op de inzet van deze mannen en de begeleiding om hen heen.

In de afgelopen tijd kwam ons 1e vijf maal in actie. Helaas werd er ook 
evenzovele keren verloren, al had er in al die wedstrijden toch echt 
meer in gezeten.

Weebosch - Tivoli 4-1 7 april 2013
Na tien minuten spelen kwam De Weebosch op voorsprong, toen Erik 
van Sambeeck een rebound binnenschoot. Wilco Jansen maakte na 
een half uur de 2-0, waarna Hamza Aouad Tivoli terugbracht in de wed-
strijd.
Na de rust liep De Weebosch uit naar een 4-1 overwinning via twee 
doelpunten van Johan Hoeks.

Tivoli – ZSC 0-3 14 april 2013
ZSC boekte een regelmatige overwinning op bezoek bij Tivoli. Na vele 
kansen voor de bezoekers zette Joost Thijssens ZSC in de 24e minuut 
alsnog op 0-1. Vlak voor rust kreeg Tivoli een grote kans op de 1-1, 
maar er werd gerust met een voorsprong voor ZSC.
Na de pauze scoorde Jan Kwinten in de 64e en 80e minuut, waarna de 
wedstrijd gespeeld was.

Tivoli – Terlo 0-1 21 april 2013
Terlo was vele malen sterker dan Tivoli en kreeg kans op kans.
Uiteindelijk wisten de bezoekers er maar een te maken. Adriaan Wou-
ters maakte in de 35e minuut de 0-1, wat ook de eindstand zou zijn.
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Tivoli – Riethoven 2-5 28 april 2013
De wedstrijd was vier minuten oud, toen Riethoven door een goal van 
Tim van de Graaf op voorsprong kwam. Tien minuten later maakte Tom 
de Haas de 1-1.
Nog voor rust pakte Riethoven een veilige marge door goals van Ma-
rius Vos en Willem van Ham, 1-3.
Tim de Graaf maakte net na rust de 1-4, in de 85e minuut gevolgd door 
de 1-5 van Gerben van der Mierden. In de slotfase maakte Stef God-
schalks de 2-5 en kreeg Jordy van de Venne van Tivoli nog een rode 
kaart.

Knegselse Boys – Tivoli 3-0 5 mei 2013
Voor rust hielden beide ploegen elkaar in evenwicht.
Na de pauze opende Knegselse Boys de score, toen John Teunissen 
een penalty benutte, 1-0. Een kwartier voor tijd werd de score verdub-
beld door Bob Jansen, waarna Ard Michielse voor de 3-0 eindstand 
tekende.

★ ★ ★

RDW -Erkend - LPG - inbouw station
Verkoop - reparatie LPG apparatuur
BOVAG garage bedrijf

Tel: 040-2438226 www.reprofairautogas.com
Fax: 084-2272798 info@reprofairautogas.com
Mobiel: 06-53413966

Ruysdaelbaan 35, 5613 DX Eindhoven

REPROFAIR
autogas
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VETERANEN

Onze webryder en vaste correspondent Marc van Hout verzorgt nog 
steeds de wedstrijdverslagen van onze veteranen. Onderstaand zijn 
bijdrage van deze maand.

Speciaal voor het clubblad zijn de verslagen ingekort, behalve die van 
de wedstrijd tegen Braakhuizen, dat als kampioenswedstrijd betiteld is 
en daardoor een speciaal karakter heeft. De volledige verslagen inclu-
sief wedstrijdbeelden zijn nog steeds te vinden op de website, zoals 
gebruikelijk bij de teams onder het kopje ‘Verslagen & activiteiten’ bij de 
veteranen.

RPC vets – Tivoli vets 1-1 6 april 2013
Onder een pril lentezonnetje onder de rook van Motel Eindhoven stond 
de beladen derby om de Straatemmer op het programma. Hoewel de 
andere velden inmiddels leeg waren, vond de derby plaats in een zand-
bak.. Was het echt te wijten aan de droogte of was dit een truc om de 
Tivolianen te ontregelen?
In de beginfase werd de bal door het matige positiespel nauwelijks in 
de ploeg gehouden, dus de kansen waren schaars. In de zevende mi-
nuut kapte Ferry voor het eerst naar binnen, maar zijn schot miste de 
juiste richting. Daarna was het wachten op grote mogelijkheden. Frans 
Velpaus nam gedurende de eerste helft het RPC’se doel onder vuur, 
maar de grote sluitpost kwam nooit echt in de problemen. Na een kwar-
tier passeerde Mike zijn directe tegenstander, maar ook zijn doelpoging 
vloog voor het doel langs. Hoewel RPC amper gevaarlijk werd, bekroop 
bij de aanhang langs de lijn langzaam het gevoel dat deze wedstrijd 
wel eens tot puntverlies zou kunnen leiden. Ondertussen leidde de bal 
een eigen leventje en was het normale spel nog ver te zoeken. RPC 
werd in de 25e minuut voor het eerst echt gevaarlijk. Bij een diepe bal 
was de RPC’se spits eerder bij de bal dan Stef, maar hij schoof de bal 
langs de verkeerde kant van de paal. Na dertig (?) minuten, waarvan 
de wedstrijd zeker vijf minuten stil lag, vond de scheids het mooi ge-
weest. Zou zijn klok nog op de zomertijd staan?
Ferry kreeg in de 36e minuut een niet te missen kans, maar hij wist 
de bal desondanks nog voor het doel langs te schieten. In de zevende 
minuut was het eindelijk wel raak. Henk wist wel raad met een strakke 
voorzet van Bert: 0-1. Dit bleek niet de bevrijdende treffer te zijn, want 
amper drie minuten later was het weer gelijk. 



v e r k o o p r e p a r a t i e o n d e r d e l e n
Pioenroosstraat 11   5644 CA EINDHOVEN   tel. 040-2113776  mob. 0621486737  



van Os
Klussenbedrijf & Metselwerken

Oranje Nassaulaan 15
6026 BW  Maarheeze
0495 - 59 45 37
06 - 53 52 37 55
klussenbedrijf@npvanos.nl
www.npvanos.nl

Danny’s
attooT Place

LEENDERWEG 315  5643 AK  EINDHOVEN
www.dannystattooplace.nl

TEL: 06-41397679
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Richard (gehinderd door zand in zijn ogen?) legde een voorzet pan-
klaar voor de RPC’se spits: 1-1. Ondanks dat de veteranen nog steeds 
op titelkoers lagen, verdween hierna de inzet volledig bij de meeste 
Tivolianen. Hiermee was het eigenlijk ook direct gedaan met de goede 
kansen. Wel volgde er rond de twintigste minuut een zeer discutabel 
moment in het RPC’se strafschopgebied. Bij Jules de Corte zou er 
geen twijfel over bestaan of dit hands was, maar de RPC’se scheids 
zag het blijkbaar niet. Of het er mee te maken had dat RPC zich de 
eerste wedstrijd benadeeld vond, weet ik niet, maar dat de leidsman 
fl oot in ieder geval niet helemaal eerlijk. Kansen bleven in de slotfase 
uit, waarna de scheids het ditmaal zelfs na 28 minuten al welletjes 
vond...
De strijd om de Straatemmer eindigde voor het eerst onbeslist. Dit was 
vooral te wijten aan het ontbreken van de inzet bij de  meeste Tivolia-
nen. De meesten, uitgezonderd Frans, Arno, Henk en Gijs, zakten van-
daag wel erg door de ondergrens. Maar als er volgende week ‘gewoon’ 
gewonnen wordt, is de ‘titel’ een feit.

De webryder,
Marc van Hout

De kampioenswedstrijd:

Tivoli vets – Braakhuizen A vets 9-2 13 april 2013
Met nog twee wedstrijden te gaan, hebben de Tivoliaanse veteranen 
een voorsprong van vier punten op de nummer twee: Woenselse Boys 
A. Dat betekent dat de veteranen dus bij winst vandaag de titel grijpen. 
Om getuige te zijn van deze bijzondere prestatie zijn op 13 april 2013 
zo’n veertig supporters afgereisd naar De Heihoef. Gezien het resultaat 
in de eerste wedstrijd (2-9 winst) werd er vandaag dan ook niets minder 
dan een overwinning geëist.
Of het naderende kampioenschap de oorzaak was of dat het kwam 
door de aanwezige supporters weet ik niet, maar de beginfase oogde 
erg zenuwachtig van de Tivoliaanse zijde. De enige mogelijkheid was 
na vier minuten. Een variant bij een vrije trap tussen Frans Veldpaus 
en Arno leverde uiteindelijk geen treffer op. Na een kwartier voetballen 
was Mike dichter bij de openingstreffer, na een voorzet van Frank V. 
raakte hij echter de keeper. Zou het dan toch een lastige middag wor-
den? Precies na een kwart wedstrijd werd de score dan toch geopend. 
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Een voorzet van Mike belandde bij de laatste man van Braakhuizen, 
hij liet de bal echter te ver van zijn voet springen. Arno was er als de 
kippen bij en tekende onder luid gejuich voor de 1-0. De supporters 
hadden echter geen tijd om de spandoeken uit te rollen, liedjes in te 
zetten of fakkels te ontsteken want een minuut later was het alweer ge-
lijk. René (mogelijk nog aan het juichen?) was te laat bij een hoge bal, 
waarna de spits de bal makkelijk over hem heen kon lobben: 1-1. De 
Tivolianen waren weer terug bij af en dit was ook terug te zien op het 
veld. Pas tegen het eind van de eerste helft werd de druk opgevoerd. 
Nadat de keeper eerst alleen gehoord heeft dat de lat hem gered had 
na een schot van Frans, was de voorsprong in de laatste minuut van de 
eerste helft toch een feit. Gijs stuurde Jaffa met een knappe pass bui-
tenkant voet weg. Jaffa omspeelde de doelman en schoof het projectiel 
in het lege doel: 2-1. De opluchting was groot, de thee drinkt immers 
toch wat lekkerder bij een voorsprong. Diezelfde thee zou misschien 
al vervangen kunnen worden door een glas bier, want in de extra tijd 
verdubbelde Mike de voorsprong. De keeper vermoedde denk ik dat 
de bal erg warm was, want hij zette zijn hand niet achter het niet al te 
beste schot: 3-1.

De champagne was nog niet ontkurkt, want na zo’n matige helft zaten 
de Tivolianen weliswaar op rozen maar de bal is rond... Braakhuizen 
kon de borst nat maken, want zij zagen Ferry (de heenwedstrijd betrok-
ken bij vijf goals) het veld betreden. 
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Of hij dit huzarenstukje kon herhalen, zou de tweede helft uitwijzen. Na 
41 minuten was de wedstrijd meteen defi nitief beslist. Een counter via 
Mike werd strak voorgegeven, dus Jaffa hoefde er alleen maar tegen 
aan te lopen: 4-1. Mike was ondertussen van plan om zijn twintigste 
competitietreffer aan te tekenen. Na twaalf minuten omspeelde hij drie 
man, maar de vierde wilde niet meewerken en legde hem neer: penalty. 
Zodoende stond de teller van Mike nog steeds op achttien treffers. 
Onze captain en tevens kersverse opa nam zijn verantwoordelijkheid 
en benutte uiteraard deze elfmeter: 5-1. De Tivolianen gooiden alle ze-
nuwen van zich af en vermaakten in de slotfase het aanwezige publiek. 
Mike ondernam in de 53e minuut wederom een doelpoging. De keeper 
wist in eerste instantie redding te brengen maar was kansloos op de 
rebound van Ferry: 6-1. Nog geen zeven minuten later maakte Ferry 
direct zijn tweede van de middag. Scheidsrechter Fred, die het voor-
deel van de twijfel krijgt omdat hij op een lijn stond, oordeelde dat Ferry 
buitenspel omzeilde. De hele verdediging van Braakhuizen inclusief de 
doelman stond verbaasd te kijken hoe Ferry de bal rustig binnen liep: 
7-1. 
Acht minuten voor tijd probeerde Braakhuizen nog een duit in het zakje 
te doen, maar René voorkwam een doelpunt met een katachtige red-
ding. In de 67e minuut onderschepte Frans een breedtepass om hem 
vervolgens direct buiten bereik van de doelman binnen te krullen: 8-1. 
In de 69e minuut werd het zelfs 9-1. Ferry was eerder dan de doelman 
bij een terugspeelbal, liep hem voorbij en rondde af. Een minuut later 
kreeg Jeffrey, die na lange tijd zijn rentree maakte, een enorme kans 
aangeboden van Arno. Maar zijn rentree werd geen droomrentree, 
want hij schoot de bal hoog over waardoor de veteranen dit seizoen 
niet de dubbele cijfers zouden halen. Dat Braakhuizen er in de laatste 
seconde nog voor zorgde, dat de uitslag hetzelfde werd als de heen-
wedstrijd was uiteraard geen smet meer op de feestvreugde: 9-2.
Nadat de spelers van Braakhuizen bedankt waren voor de wedstrijd 
volgde de offi ciële kampioensfoto op het veld, met de spelers, gebles-
seerden, staf, scheids-, grensrechter en webryder. Vervolgens werd er 
koers gezet richting kleedkamer, waar de veteranen door sponsor John 
H. getrakteerd werden op de eerste (en zeker niet laatste) twee me-
ter bier. Nadat de veteranen zich in de kleedkamer hadden opgefrist, 
onder toeziend oog van stand-in cameraman Peter S. inclusief nooit 
eerder vastgelegd beeldmateriaal van het douchegedeelte, ging het 
feest in de kantine van start. Trots als een pauw namen de veteranen 
de terechte felicitaties in ontvangst, want ongeslagen kampioen worden 
dat is natuurlijk niet iedereen gegeven. 
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Terwijl de tapkranen overuren draaiden, draaide ook de klok steeds 
verder. Als beloning voor het seizoen werden de veteranen nog getrak-
teerd op een dansact op tafel van niemand minder dan Celesty. Som-
migen aanwezigen zinspeelden op een paaldansact, maar met een 
cactus blijkt dat vrij lastig. Paaldanseres of niet, het feest ging nog tot in 
de vroege uurtjes door. Hoe laat het precies is geworden, weet ik niet, 
laat staan wat er later op de avond is gebeurd. Maar gelukkig heb ik de 
notities nog... Nu rest alleen de uitwedstrijd tegen Brabantia, waar er 
buiten de ongeslagen status niets meer op het spel staat.
Dan sluit ik af met een rectifi catie van het artikel over de reis naar Düs-
seldorf. In het onlangs verschenen clubblad staat mijn naam onder het 
stukje, maar ik heb dat natuurlijk nooit geschreven. Dus hoe mijn naam 
onder dat stukje is gekomen, is een raadsel, de credits voor dat stukje 
gaan uiteraard naar Fred.
Kampioenen bedankt!

De webryder, die zichzelf ook wel tot de kampioenen rekent,
Marc van Hout

Brabantia vets – Tivoli vets 4-1 20 april 2013
De wedstrijd die nooit een wedstrijd was, zo kan ik de laatste wed-
strijd van dit seizoen het best typeren. Dit kwam niet door het reeds 
behaalde kampioenschap maar door een incident voor de wedstrijd. Ik 
vond het al vreemd dat ik enkele minuten voor de aftrap maar weinig 
bekende gezichten zag, maar uiteindelijk werd langzaamaan duidelijk 
hoe dat kwam.
Tijdens het omkleden (blijkbaar in een verkeerd lokaal) kwam ook het 
multiculturele B2-elftal van Brabantia datzelfde lokaal binnen. Door 
het opgefokte gedrag van hun sloeg de sfeer gelijk om. De veteranen 
moesten volgens de B2 het lokaal zo snel mogelijk verlaten. Sussende 
woorden van de Tivolianen hielpen niet, het escaleerde zelfs tot ver-
bale bedreigingen en fysiek geweld. Een ding wil ik hierbij wel duidelijk 
hebben, namelijk dat de veteranen hier niet mee zijn begonnen. Nadat 
(minimaal) twee veteranen een tik hebben gekregen, werden de kemp-
hanen uiteindelijk uit elkaar gehaald. Dat er snel drie politiewagens ter 
plaatse waren, geeft aan dat zij dergelijke situaties hoog opnemen. Hoe 
dat precies komt en of het aan de betrokken club(s) ligt, weet ik niet.
Dan de wedstrijd. Zonder warming-up werd in het veld al snel duidelijk 
dat het voorval de veteranen niet onberoerd liet. In de vierde minuut liet 
Henk zich aftroeven bij een corner en de bal werd knap binnen gekopt: 
1-0. 
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De veteranen waren duidelijk nog niet bij de les of het stond in de 
tiende minuut al 2-0. René verspeelde de bal knullig, waarna de spits 
hem in het lege doel schoof. Hoewel Brabantia logischerwijs de bo-
venliggende partij was, bleven grote kansen uit. Frans Veldpaus, de 
enige die nog in de buurt kwam van zijn normale niveau, waagde pas 
in de 27e minuut de eerste poging: een volley over het doel. Net op het 
moment dat de Tivolianen de druk opvoerden (Frans schoot na een 
half uur voorlangs na een knappe actie) counterde Brabantia in de 31e 
minuut naar de 3-0, voor buitenspel werd vreemd genoeg niet gevlagd. 
Zouden de veteranen in de rust het incident opzij kunnen zetten en het 
eerste verlies nog weten af te wenden?
Dat een passerende automobilist de bal meenam, nadat Mike deze het 
sportpark uitschoot, was het enige ‘hoogtepunt’ in de beginfase. Acht 
minuten na rust soleerde Ferry door de verdediging, maar de keeper 
wist uiteindelijk redding te brengen. In de 53e minuut drukte Frans. met 
een pegel in de bovenhoek in de score uit dat hij het elftal al de hele 
wedstrijd op sleeptouw nam: 3-1. Nauwelijks een minuut later waren 
de veteranen door een counter van Brabantia echter alweer een illusie 
armer: 4-1. De inzet en het niveau was inmiddels al lang onder het nul-
punt gedaald. 
Hoewel Brabantia niet veel beter was, was het van onze zijde buiten-
gewoon slecht maar de reden hiervoor is bekend. Na zeventig minuten 
was de lijdensweg uiteindelijk voorbij.
De laatste wedstrijd was zeker geen feestje voor de kampioenen. Het 
was een wedstrijd die zoals gezegd nooit een wedstrijd was. Kortom, 
een om snel te vergeten, zeker vanwege die zeer wrange nasmaak. 
De status van een kampioen zullen de veteranen op de komende twee 
toernooien waar moeten maken.

De webryder,
Marc van Hout

★ ★ ★
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TIVOLI TOPSCORERS TOP TIEN 
(senioren en dames)

Ondanks dat nog niet alle leiders regelmatig meedoen, plaatsen we 
nog steeds deze lijst.

 1 Mike Hovens V 19x
 2 Jaffa Dinmohamed V/3e  14x
 3 Frans Veldpaus V 12x
 4 Ferry Klein Kiskamp V   9x 
  Gurkan Dulger 4e    9x
 6 Fikret Kilic 4e    8x
  Recep Tutal 4e    8x
 8 Marc Carapiet 3e   6x
 9 Casper Zoetmulder 2e   5x
  Anna Welten D   5x
  Tuncay Kaynas 4e    5x
  Robbert Dekkers  3e /V   5x
  Rob van Hout  3e   5x

★ ★ ★
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INTERNETGEIN DOOR DE RONNIES

Ronny Kox is weer (even?) wakker geworden en heeft weer het e.e.a. 
gestuurd. Maar ook anderen, deze keer met name onze neef Kevin 
Engelen, hebben zich niet onbetuigd gelaten. Deze maand treffen jullie 
hierbij onze selectie aan.

Jezus Christus
Juf vraagt aan de klas: “Wie van jullie weet waar Jezus Christus is?” 
Paul, Klaasje en Jantje steken hun hand op. De juf geeft Paul de beurt 
en hij zegt: “In de hemel, Juf.”
“Goed zo Paul”, zegt de juf en ziet dat Klaasje en Jantje nog steeds de 
hand omhoog hebben. Klaasje mag en ze zegt: “Jezus zit in mijn hart, 
juf.”
“Goed zo Klaasje, Jezus zit ook in ons allemaal!” Maar ze ziet nog 
steeds Jantje met de hand omhoog. “Waar zit Jezus volgens jou, Jan-
tje?” vraagt de juf.
Jantje twijfelt even maar zegt dan heel voorzichtig: “In onze badkamer, 
juf.”
De juf vraagt: “Waarom denk je dat Jezus bij jullie in de badkamer zit?”
“Nou, elke ochtend als mijn vader naar de badkamer gaat, slaat hij op 
de deur en schreeuwt: ‘Jezus Christus, zit je nou nog daar binnen!’”
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Pientere docente
Een vrouwelijke hoogleraar aan de universiteit herinnert de studenten 
aan het feit dat ze de volgende dag tijdens het grote eindexamen geen 
enkel excuus van afwezigheid zal dulden. Enige uitzondering daarop is 
een zware verwonding, zeer ernstige ziekte of het plotse overlijden van 
een naast familielid.
Op de eerste rij van het auditorium reageert Tom, de playboy onder de 
studenten: 
“En in geval van oververmoeidheid, mevrouw? Van bijvoorbeeld een 
uitputtende seks nacht?” 
Hilariteit alom.
Wanneer de stilte eindelijk is weergekeerd, glimlacht de vrouwelijke 
professor eventjes naar de student, schudt lichtjes het hoofd en zegt 
hem:
“Dan mag je met je andere hand schrijven!!”

Boerin zoekt knecht
Een man zocht werk en kwam bij een boerderij, waar een alleenstaan-
de boerin woonde. Hij vroeg of ze een knecht kon gebruiken?
De boerin zei: “Ja, maar dan moet je eerst een proef afl eggen. Ik ga in 
de kruiwagen liggen en dan moet je me het erf rond rijden.”
De knecht zei ok en begon aan de klus. 



Emek interservice
witgoed reparatie

in- en verkoop

St. Bonifaciuslaan 300
Tel: 040-2127905  gsm: 0655803813  

Gabriël Metsulaan 54b

5611 SR Eindhoven

Tel. +31 (0)40 211 40 14

Mobile +31 (0)6 53 46 77 56

Home+31 (0)40 244 64 62

Fax +31 (0)40 212 69 67

e-mail pce@iaehv.nl

P E R R Y ’ S  C A R  E N G I N E E R I N G

St. Bonifaciuslaan 300
Tel: 040-2127905 gsm: 06-55803318

 
 

Fysiotherapie  Manuele Therapie  Fysiofitness 
Bekkenfysiotherapie  Oedeemtherapie  
Ontspanningsfysiotherapie 
Arbeidsfysiotherapie  

Piuslaan 93A Eindhoven 
T 040 2115246 
www.fysiotherapievaneijk.nl 

Bel voor een afspraak (geen 
verwijzing nodig!) of een 
gratis proefles fysiofitness. 
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DE VERFKAMPIOEN

Grote partijen verf en latex van bekende merken

50% - 60% KORTING !!

NU IN DE AANBIEDING

GRONDVERF wit 0,75 L.

LATEX wit 5 L.

HISTOR lakverf 0,75 L.

TUINHOUTBEITS 2,5 L.

BEHANG 10 M. div. kleuren

SIGMA latex wit 2,5 L.

SIGMA S2U 1 L.

SIGMA schakelverf 1 L.

SIKKENS Rubbol EPS 1 L. 

Topmerk beitsen 0,75 L.

MENGMASCHINE AANWEZIG, DUS ALLE KLEUREN LEVERBAAR !!

DE VERFKAMPIOEN - LEENDERWEG 277 - EINDHOVEN - TEL. 040 - 2125511

GEOPEND: MA. T/M VRIJ.: 9.30 - 18.00 UUR - ZATERDAG: 9.30 - 17.00 UUR
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Doodmoe kwam hij weer terug en vroeg: Ben ik aangenomen?”
De boerin zei : “Dat kan ik nu nog niet zeggen, ik geef je nog een op-
dracht.” 
“En dat is?” : vroeg de knecht.
“Ik ga nu in mijn blootje op m’n rug in de kruiwagen liggen en dan je 
moet je me het erf nog een keer rondrijden”: zei de boerin.
“Ok”: zei de knecht en begon te kruien.
Doodmoe kwam hij weer terug op de startplek en vroeg: “Ben ik nou 
aangenomen?”
“Nee”: zei de boerin. 
“Maar waarom dan niet?”, vroeg de knecht.
De boerin antwoordde: “Je ziet het werk niet liggen!”

Barcelona klaar voor fi nale Champions League

Dilemma
Wat is eigenlijk een dilemma?
We leggen het uit aan de hand van een voorbeeld. Stel je voor dat je in 
een groot bed ligt met links van jou een bloedmooi meisje, rechts een 
homo. Wie ga je dan de rug toekeren?
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Ton gewonnen

★ ★ ★
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(EIND)STANDEN SENIOREN 2012 - 2013

5e Klasse H
Netersel 22 58 83- 24
ZSC 22 44 64- 25
Riethoven 22 44 48- 30
DBS 22 43 64- 23
De Raven 22 38 67- 32
De Weebosch 22 37 33- 30
Knegselse Boys 22 28 29- 35
ETS 22 22 44- 54
Casteren 22 22 20- 39
Terlo 22 19 29- 59
Sterksel 22 8 17- 87
Tivoli 22 6 23- 83

Reserve 4e klasse 418
Nieuw Woensel 2 22 58 86- 31
RPC 3 22 48 66- 34
Brabantia 3 22 40 74- 51
WODAN 4 21 38 75- 39
Unitas’59 4 22 33 61- 57
Woenselse Boys 2 22 33 47- 55
LEW 3 22 32 43- 49
Acht 4 22 25 44- 54
Pusphaira 2 20 23 45- 39
DBS 3 21 19 44- 73
Boxtel 5 22 13 45- 82
Tivoli 3 22 9 30- 96
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Reserve 5e klasse 523
EMK 4 18 46 89- 25
WODAN 7 18 39 71- 32
Woenselse Boys 3 18 34 67- 46
Gestel 5 18 32 96- 63
Geldrop 7 18 32 92- 62
Eindhoven AV 4 18 23 36- 47
Tivoli 4 18 20 48- 69
Best Vooruit 7 18 15 39- 85
Brabantia 5 18 14 40- 84
Nieuw Woensel 4 18 2 28- 93

Veteranen
Tivoli 19 46 73- 31
Brabantia 15 24 29- 43
Woenselse Boys A 9 21 48- 20
Nieuw Woensel 9 19 45- 22
Braakhuizen A 17 17 43- 49
Eindhoven AV 15 16 27- 37
Gestel 9 15 25- 26
Beerse Boys 15 11 31- 45
RPC 7 10 16- 14
LEW 6 10 16- 22
Woenselse Boys B 9 10 18- 27
Dommelen 16 7 31- 66

★ ★ ★



VOOR AL UW VERSE FRITES
EN VERSE SNACKS

HOEK HEEZERWEG/FLORALAAN OOST

FRITUURHAL



Handelsonderneming Handelsonderneming  MEBA  AUTO’SMEBA  AUTO’S

Handelsonderneming  J. SchuurHandelsonderneming  J. Schuur
In- en verkoop van goedkope gebruikteIn- en verkoop van goedkope gebruikte

auto’s in de prijsklasse vanauto’s in de prijsklasse van
E 500,- tot E 2000,- EuroE 500,- tot E 2000,- Euro

Eeneind 49, 5674 VR, Nuenen, Tel: 06-22 84 53 64Eeneind 49, 5674 VR, Nuenen, Tel: 06-22 84 53 64

In- en verkoop van gebruikte auto’sIn- en verkoop van gebruikte auto’s

Altijd ca. Altijd ca. 5050 auto’s op voorraad. auto’s op voorraad.

den Binnen 10
5674 TW Nuenen
T 040 283 60 09
M 06 57 57 01 96
www.mebaautos.nl
MEBAautos@hotmail.com

WIERINGA TWEEWIELERSERVICE

Roostenlaan 59 • 5644 GB Eindhoven • erik@zwartwit.net
040 293 00 22   www.gazelle.nl

• Verkoop - reparatie - onderhoud
  van 
  diverse merken fi etsen
• Accessoires
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EINDSTAND DAMES VOORJAARSREEKS 2013

5e Klasse P11
Terlo 10 25 57- 13
De Valk 10 24 72- 13
Hapert 10 22 38- 21
DEES 10 12 24- 41
Tivoli 10 3 4- 51
Valkenswaard 2 10 3 4- 60

★ ★ ★



26

GEBOREN DICHTERS EN DICHTERESSEN
(door Tonnie’s zoon) 

Redactietermen en bewoordingen tijdens onze, oh zo gezellige, 
woensdagavondjes op het Vlasven. Dat lijkt mij een mooie 
inspiratie voor een gedichtje

Redactiestress

Late avonden
Functioneel wit

Niet onomwonden
Maar juist met pit

Veel gelach
En hard werken

Lange dag
Binnen de perken

Indesign en pdf
Crisiscentrum bemannen

Foto’s vol van besef
Alles in kruiken en kannen

Teksten redigeren
Eindredactie

Opmaken, controleren
Samen in actie

Pasje 3-4-2013

★ ★ ★
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MASCOTTE VAN DE WEEK

Bij de wedstrijd Tivoli – ZSC op 14 maart jl. was Jori Schlangen van 
de F2 aan de beurt om mascotte van de week te zijn. Hij mocht mee 
op de foto, kreeg een leren bal geschonken en werd bovendien na de 
wedstrijd op eten en drinken getrakteerd.
Onderstaand treffen jullie de bij deze rubriek behorende vragenlijst en 
foto’s aan.

JORI SCHLANGEN 

MASCOTTE VAN DE WEEK DATUM: 14-4-2013
TIVOLI 1 – ZSC 1

Wat is je naam?
Jori Schlangen
Wat is je geboortedatum en -plaats?
29 april 2005
In welke klas zit je en op welke school?
Groep 4A op de Floralaan
Wat hoop je te bereiken op voetbalgebied?
Goede verdediger worden
Wat wil je later worden als profvoetballer niet gaat lukken?
Meester op school
In welk elftal speel je?
F2
Hoe lang voetbal je al bij Tivoli en vanaf welk jaar?
Al 2 jaar
Hoe vind je het bij SV Tivoli?
Fantastisch, er zijn veel vriendjes
Heb je bij een andere club gespeeld, zo ja, welke?
Nee
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Wat zijn je sterke punten als speler?
Hard rennen en de bal afpakken
Heb je ook zwakke punten, zo ja, welke?
Aanvallen is soms moeilijk
Wat was je mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt?
Weet ik niet meer
Wat was je mooiste actie tot nu toe?
Een goal scoren in de wedstrijd, dat heb ik 1x gedaan
Word jouw ploegje kampioen?
Nee, dat niet
Wie vind je de beste speler bij Tivoli of je favoriete club?
Stekelenburg
Wat is je favoriete club?
Tivoli
Heb je nog andere hobby’s naast voetballen?
Ja, school en lezen
Hoe heet je leider? En Trainer?
De papa’s van Joppe, Liam en Joe
Wat is je favoriete eten en wat lust je echt niet?
Spaghetti bolognese, ik lust echt geen spruitjes
Naar welke Tv-programma’s kijk je? (De leukste eerst)
Pokemon en jeugdjournaal
Hoe vond je het als mascotte van het eerste?
Leeeuuk!
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29

Vind je trainen leuk? Op welke dag doe je dat?
Heel leuk, ik ga op woensdag
Zou je iets willen verbeteren of wat mis je bij SV Tivoli?
Een echte trainer en doorspelen in de zomer met wedstrijden
Wil je nog wat zeggen wat hier niet gevraagd is?
We hebben mooie nieuwe tenues

★ ★ ★
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NOZZMAN

★ ★ ★
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UW CLUBBLAD WORDT MEDE MOGELIJK 
GEMAAKT DOOR:

Boekhoud-, Administratie- en Belastingadvieskantoor “ARK”
Donders Schoenen Perry’s Carengineering
Autobedrijf Gebroeders van de Laar De Frituurhal
Shoarma- en broodjeszaak Döner Point Leanja
Handelsonderneming MEBA Auto’s EMEK Interservice
Bloemboetiek “Annil” v.o.f. Restaurant Oriëntal Green House
Hespa Interieur Wiro Wok Show-Cooking Restaurant
Wierenga Tweewielerservice Danny’s Tattoo Place
De Verfkampioen Partycentrum Musis Sacrum
Van Eijk Fysiotherapie Mathijssen Autoschade v.o.f.
Café Torenzicht Handelsonderneming J. Schuur
Keyboardcentrum Kwekerij Johan’s Hof
Corona “D. Rebel en Zn.” Van Os Klussenbedrijf en Metselwerken
Boek- en Kantoorboekhandel van Grinsven Reprofair Autogas

SV TIVOLI BEDANKT OOK HAAR ANDERE 
SPONSORS:

Autohandel A. Visser Theunissen Machines en Gereedschappen
Groenen Bouwmarkt Potters Autobanden
Select Cars Woonbedrijf
Ontmoetingscentrum D’n Tref Eetcafé Oud Brabant
van Zelst Automaten Autobedrijf Schalks BV
B en R Dakwerken Electrotechnisch bureau Th. vd Vorst
Schoolbord Digitaal A.J. Loots BV
Gebrs. Frencken machinefabriek Vidijko
S.D.A. Eethuis Ottoman

★ ★ ★
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- het seizoen ten einde is
- dat gezien de resultaten maar  
 goed ook is
- menig team binnen onze club  
 namelijk maar weinig punten wist  
 te vergaren
- het nieuwe seizoen ons daarin  
 wellicht kan gaan helpen
- ons vaandelteam in elk geval 

onder leiding van een nieuwe trainer zal komen te staan
- het bestuur deze taak gaat toebedelen aan Peter Treffers
- wij u in een later clubblad een treffend beeld van deze Peter zullen 

proberen te schetsen
- zelfs onze veteranen hun ongeslagen status zijn kwijtgeraakt
- zij 1 jaar en 34 dagen na onze 81ste verjaardag dit verlies leden
- de oudjes namelijk op de dag na onze clubverjaardag in 2012 voor 

het laatst verloren
- wij nu even verloren zijn in deze wirwar van nutteloze informatie
- ook ons damesteam weinig punten wist te vergaren
- hun eerste seizoen toch zeker niet als verloren moet worden bestem-

peld
- zij het komende seizoen dit zullen laten zien
- dit onder een nieuwe leiding zal gebeuren
- onze webryder zijn kunsten op het veld ook eens heeft mogen verto-

nen
- hij tot 2 maal toe ons derde uit de brand heeft geholpen
- er ondanks zijn inbreng en de hulp van 2 andere veteranen stevig 

verloren werd in de laatste 3 wedstrijden
- ook het derde uitkijkt naar het volgende seizoen
- de webryder niet met alle eer aan de haal wil gaan
- het verslag van de Vets naar Dusseldorp in ons vorige clubblad niet 

uit zijn pen is gekomen
- wij met de Neus op de feiten werden gedrukt
- het verslag namelijk door Fred Vander Horst werd geschreven
- wij hem daarvoor zeer erkentelijk zijn

★ ★ ★
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SHOW-COOKING RESTAURANT

TEL: 040 - 211 99 00

“Het Wok restaurant van Eindhoven”

St. Wirostraat 2
5643 MZ  Eindhoven
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